
Protokół Nr 111/14 
z III sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. 

III sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 1300, a zakończono o godz. 1445. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 
3. Pan Kierepka Henryk 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 
5. Pan Krawczyk Ryszard 
6. Pan Krupa Robert 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
10. Pan Powroźnik Piotr Artur 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pan Skrzyński Czesław Marian 
13. Pan Słota Paweł Kamil 
14. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
15. Pan Wiśniewski Andrzej 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Danuta Jaworska 
8. Pan Tomasz Kania 
9. Sołtysi 
10. Pracownicy Urzędu Gminy. 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 3) 

Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjecie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia III sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecni są wszyscy co 
stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
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W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad III sesji VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie wyłożono 
przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 
Zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z II sesji Rady Gminy Adamów z dnia 10 grudnia 
2014 r. został przyjęty bez odczytania. 

Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 12 grudnia br. odbyły się pierwsze posiedzenia 
komisji stałych rady gminy na których dokonano wyboru przewodniczących. 
Pan Mirosław Lewusz został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, 
Pan Paweł Słota został wybrany przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska, 
Pan Tomasz Michałuszko został wybrany przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił (po rozmowie z mieszkańcami) o 
odśnieżanie drogi za kościołem od pana Szykuły w dół. Państwo Ożóg wyrażają zgodę aby 
odśnieżarka mogła przejechać przez ich posesję. 

Rada Gminy udzieliła głosu panu Dariuszowi Bojar. Pan Dariusz Bojar zwrócił się z prośbą 
o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej do czasu wydania decyzji ostatecznej. 
Złożył pismo na ręce przewodniczącej rady gminy. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Pan Piotr Nogas - udzielił wyjaśnień do pisma Roztoczańskiego Parku Narodowego, OEM-
072/33/14/aur z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery „Roztocze", przesłanego radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. 
W wyniku dyskusji ustalono, że Urząd Gminy wystąpi do Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Zwierzyńcu z prośbą o umieszczenie ternu gminy Adamów w strefie o 
najmniejszych ograniczeniach oraz o nie ingerowanie w zapis Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów oraz o nie ograniczanie rozwoju 
gospodarczego gminy i jej mieszkańców. 

Pani przewodnicząca odczytała prośbę Elżbiety i Dariusza Kiryluk zam. Zamość w sprawie 
sprzedaży im w drodze bezprzetargowej działek stanowiących własność Gminy położonych 
w obrębie Szewnia Dolna, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 250/8 o pow. 0.0359ha oraz 
250/9 o pow. 0.0040 ha. 

Przewodnicząca poruszyła sprawę podwyższenia radnym diet. Zwróciła się do radnych o 
zgłoszenie propozycji. Jeżeli będą propozycje radnych, temat ustalenia diet włączony będzie 
do porządku obrad. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 
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Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.7. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia, poinformowała, że wpłynęła prośba od Centrum 
Integracji Społecznej o zwiększenie planu przychodów i kosztów, aby mogli wszystkie 
zobowiązania do końca roku pokryć. Decyzja o dołączeniu jeszcze jednego załącznika „ Plan 
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014" , należy do rady 
gminy. 

Przewodnicząca zapytała, czy rada wyraża zgodę na dołączenie jeszcze jednego załącznika 
dotyczącego CIS?. Za głosowało 15. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła dodatkowe uzupełnienia i zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej, odczytała Uchwałę Nr RIO -Z-I-0037/14/14 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zaopiniowania 
projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.9. Pan Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej przyjętą na posiedzenie w dniu 12 grudnia 2014r. - „Komisja Rewizyjna na 
podstawie pozytywnych opinii komisji stałych rady gminy oraz przeprowadzonej dyskusji 
pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na rok 2015" . 

Pan Tomasz Michałuszko przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą projekt 
budżetu gminy na rok 2015. 

Pan Paweł Słota przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą projekt 
budżetu gminy na rok 2015. 

Pani Skarbnik odczytała; 

• Uchwałę RIO-Z-I-Nr 0032/14/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie z dnia 26 listopada 2014 roku. w sprawie zaopiniowania projekt uchwały 
budżetowej, 

• Uchwałę Nr RIO - Z-I- 0039/P/14/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Adamów 
na 2015 rok oraz przedstawiła projekt uchwały. 
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -, oraz że uchwała została 
podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 10. Pani Aneta Zub przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -, 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 11. Pani Aneta Zub przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw wstrzymało się 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 12. Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 13. Pani Bożena Skiba - omówiła projekt ramowego planu pracy Rady Gminy na 2015 rok oraz 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 14. Pan Mirosław Lewusz - przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Adamów na 2015 rok oraz projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 15. Pan Tomasz Michałuszko - przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2015 rok oraz 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 16. Pan Paweł Słota - przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów na 2015 rok oraz 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 16) 
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Ad. 17. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - miejsca do odśnieżania należy uzgadniać z tymi co 
odśnieżają i aby nie okazało się, że gmina odśnieża podwórza. W miarę potrzeb będziemy 
starali się robić to inaczej. 

Wójt odniósł się do prośby państwa Kiryluk - przypomniał, że temat sprzedaży gruntu 
państwu Kiry lukom omawiany był na sesjach rady poprzedniej kadencji. Na chwilę obecną 
wycofano działkę ze sprzedaży. Działka była do sprzedaży ale państwo nie chcieli przyjąć 
warunków więc działkę wycofano ze sprzedaży. 

Wójt odniósł się do prośby pana Dariusza Bojara - poinformował, że dotychczas nie 
umarzano podatków przedsiębiorcom. Sprawa odroczenia to inny temat. Sprawa naliczania 
podatku jest wyjaśniana. 

Przewodnicząca odczytała prośbę pana Dariusza Bojara o odroczenie terminu płatności 
zaległości podatkowej do czasu wydania decyzji ostatecznej. 
Wójt poinformował, że decyzja w tej sprawie należy do kompetencji Wójta. W związku z 
tym, że prośba wpłynęła do rady, prosił o stanowisko radnych w tej sprawie. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie, zapytała, czy rada przychyla się do przesunięcia 
terminu płatności?. 
Za głosowało 11, przeciw wstrzymało się 4. 

Wójt poinformował, że od stycznia 2015r. rozpoczną się zebrania wyborcze sołtysów i rad 
sołeckich. Podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę. 

Poinformował, że wpłynęła oferta prywatnej firmy, która chce wykonać główną sieć 
kanalizacyjną za własne pieniądze, natomiast koszty przyłącza ponosiliby mieszkańcy. 
Problem polega na tym, że firma chce bardzo szybko podpisać umowę, a termin wykonania 
umowy ustalić na 30 września. Podkreślił między innymi, że inwestycji tej nie ma w 
budżecie na rok 2015, nie ma żadnej dokumentacji oraz nie ma w planach oczyszczalni 
ścieków. 
W pierwszej kolejności kanalizację należałoby wykonać w m. Suchowola tak aby 
oczyszczalnię wybudować poza zbiornikami wody. 
Ustalono, że Wójt - więcej szczegółów przedstawi na najbliżej sesji, a radni porozmawiają 
z mieszkańcami. 

Radny Dariusz Sołtys - zaproponował podwyższenie diet radnym z uwzględnianiem 
przewodniczącej oraz sołtysów. 

Ad. 18. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady III sesji VII 
kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
, • -

Jaii Cios 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 

K M 
Bożena Skiba 
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